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ERRATA SP- 001/2021 

 
 

O INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE, no uso das atribuições, 
torna pública a seguinte retificação ao Edital SP 001/2021 supracitado, cuja alteração está a seguir elencada. 
 

32.3 A avaliação dar-se-á mediante somatória dos pontos obtidos na análise conjunta dos itens, conforme ANEXO II, 

os quais deverão constar os títulos e experiências do candidato devidamente comprovados. 

                  Retificação: 

32.3 A avaliação dar-se-á mediante somatória dos pontos obtidos na análise conjunta dos itens, conforme ANEXO III, 

os quais deverão constar os títulos e experiências do candidato devidamente comprovados. 

 

71. ANEXOS  

     I – Quadro de Vagas; 

II – Formulário de Análise Curricular; 

III – Formulário de Interposição de Recurso 

      IV – Cronograma  
 
              Retificação: 
 

71. ANEXOS  

     I – Quadro de Vagas; 

II – Formulário de Interposição de Recurso 

III – Formulário de Análise Curricular; 

       IV – Cronograma  
 
 

ANEXO I- QUADRO DE VAGAS: 
 

10 Engenheiro 
de 

Segurança 
do 

Trabalho 

Graduação em 
Engenharia com 
especialização 
em Engenharia 
de Segurança do 
Trabalho, com 
registro 
profissional 
regular para o 
exercício da 
profissão e 06 
(seis) meses de 
experiência em 
Engenharia de 

Elaborar e 
executar 
projetos de 
normas e 
sistemas para 
programas de 
segurança do 
trabalho, 
desenvolvendo 
estudos e 
estabelecendo 
métodos e 
técnicas, para 
prevenir 

Escala 
20h 

semanais 

R$ 
3.000,00 

01 



 

 

  Rua Avelino de Faria, nº 200 – Setor Centro – Rio Verde, Estado de Goiás 
CEP: 75.901-140 

Segurança do 
Trabalho. 

acidentes de 
trabalho e 
doenças 
ocupacionais, 
bem como 
emitir e 
divulgar 
documentos 
técnicos como 
relatórios, 
mapas de risco 
e demais 
documentos 
referentes ao 
serviço; 

 
 
 
Retificação: 
 
 
 

10 Engenheiro 
de 

Segurança 
do 

Trabalho 

Graduação em 
Engenharia com 
especialização em 
Engenharia de 
Segurança do 
Trabalho, com 
registro profissional 
regular para o 
exercício da 
profissão e 06 (seis) 
meses de 
experiência em 
Engenharia de 
Segurança do 
Trabalho. 

Elaborar e executar 
projetos de normas e 
sistemas para programas 
de segurança do 
trabalho, desenvolvendo 
estudos e estabelecendo 
métodos e técnicas, para 
prevenir acidentes de 
trabalho e doenças 
ocupacionais, bem como 
emitir e divulgar 
documentos técnicos 
como relatórios, mapas 
de risco e demais 
documentos referentes 
ao serviço; 

Escala 
20h 

semanais 

R$ 4.400,00 

 
 
 
 

Rio Verde, 27 de maio de 2021. 
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